Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 15. prosince 2011 na OÚ ve
Stříteži nad Ludinou
Přítomni:
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Jana Černá, TJ Střítež n. L.
Libor Vykopal, obec Ústí
Miluše Stržínková, obec Rouské
Petra Kočnarová, obec Skalička
Josef Voldán, obec Malhotice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Omluveni:
Filip Konečný, SKI KLUB Hranice o.s.
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství
Jan Balek
Michaela Škrobánková, Hranická rozvojová agentura
Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Ivan Fibich, zástupce v MAS obce Bělotín
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura
Vojtěch Skácel přivítal přítomné, představil program a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu: V. Skácel
Kontrola minulých usnesení – bez připomínek.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

1) Aktuální finanční čerpání Projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky
Kancelář MAS ve spolupráci s koordinátorem projektu M. Tomášovou, informovalo členy o
aktuálním čerpání PS Moravské a slezské ovocné stezky.
Firmě Ekotoxa byla v květnu uhrazena jedna z větších faktur za poskytnuté služby ve výši
182.143 Kč, v prosinci pak Hranické rozvojové agentuře ve výši 85.700 Kč. M. Tomášové, jako
koordinátorce projektu, 15.000 Kč, DPP za odvedené služby v tomto projektu (koordinační
schůzky, příprava….)
V těchto dnech probíhá připomínkování, zasílání podkladů pro výrobu banerů, kvarteta…….v
půlce ledna proběhne koordinační schůzka partnerů u nás na hranicku……..
Ukončení projektu je naplánované na konec května 2012, kdy má být podána ŽoP.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí zprávu o aktuálním finančním čerpání Projektu spolupráce Moravské a
slezské ovocné stezky.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Návrh navázání odměn členů orgánů MAS na účast při sebeevaluaci MAS
Někteří členové PV a VyPa podali návrh, jak motivovat členy při vyplňování dotazníku při
sebeevaluaci MAS a to tak že, vyplacení odměn členům orgánů MAS bude podmíněno účastí
při sebeevaluaci MAS. Návrh zněl, z doručených dotazníků vylosovat jednoho, který obdrží
dárek, cenu…..(M. Stržínková).
P. Pajdla – nesouhlasí, pro MAS je to důležité, pro zpětnou vazbu……každý z členů by
k tomuto vyplnění dotazníku měl přistupovat zodpovědně a bez jakéhokoliv slosování o ceny.
S tímto návrhem souhlasila většina přítomných, včetně L. Machové.
3) Návrh externího poradenství pro rok 2012
Hostem jednání VyPa byl J. Balek, který oznámil ukončení spolupráce s Hranickou rozvojovou
agenturou a navrhl MAS externí poradenství řešit smlouvou napřímo.
V. Skácel – nechce rušit smlouvu mezi MAS a Hranickou rozvojovou agenturou.
M. Škrobánková – ředitelka HRA – někdy na přelomu březen – duben nastupuje na
mateřskou dovolenou a jako zástupce pro dobu MD M. Škrobánkové byla správní radou HRA
navržena M. Tomášová. Cca po roce se vrátí zpět do práce……
J. Balek ukončil spolupráci s HRA z důvodu zástupu M. Tomášové.
Z. Lév – smlouva je mezi HRA a MAS, toto je problém pana Balka a Hranické rozvojové
agentury. Navrhuje také smlouvu ponechat……
J. Voldán – neměnit smlouvu mezi HRA a MAS, i když už externím poradcem nebude J. Balek.
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F. Kopecký za kancelář MAS uvedl, že je také pro to, aby smlouva mezi HRA a MAS zůstala tak
jak je, ale v takové kvalitě, jako tomu bylo s J. Balkem.
J. Šindler – je to problém HRA, smlouva musí být řádně plněna…….
M. Škrobánková – agentura je schopna nadále poskytovat externí poradenství, v lednu
oznámí kdo bude pro HRA externí poradenství poskytovat.
Usnesení:
VyPa bere na vědomí ukončení spolupráce mezi J. Balkem a Hranickou rozvojovou
agenturou.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
Vojtěch Skácel
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